
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 87/2017  

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn  

z dnia 11 października 2017 r. 

 

 

Ogłoszenie 
 

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn 
na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793)  oraz uchwały nr XI/71/2017 

Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu szczepienia 

profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017-2020” 

ogłasza otwarty konkurs ofert 

na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców 

Miasta i Gminy Bodzentyn w latach 2017 – 2020. 

 

 

I. PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej  

pn. „Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na 

lata 2017-2020”, zwanego dalej Programem, w zakresie szczepień profilaktycznych przeciw 

grypie oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej, w latach 2017-2020. 

 

II. ADRESACI KONKURSU 

1. Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.2016.1793), prowadzące 

placówkę ochrony zdrowia na terenie Gminy Bodzentyn z wyposażonym gabinetem 

zabiegowym lub punktem szczepień, dysponujące personelem medycznym posiadającym 

stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa. 

III. BENEFICJENCI PROGRAMU 

1. Beneficjentami Programu są osoby w wieku powyżej 60 lat, zamieszkałe na terenie Gminy 

Bodzentyn. Przewiduje się objąć szczepieniami grupę ok. 1140 osób.  

 

IV. ŚRODKI FINANSOWE 

1. Środki przeznaczone na realizację nie mogą przekroczyć: 

1) w 2017 r. – 12 000,00 zł 

2) w 2018 r. – 16 800,00 zł 

3) w 2019 r. – 14 800,00 zł  

4) w 2020 r. – 2 000,00 zł 



Uwaga: w przypadku zgłoszenia się do zaszczepienia większej niż przewidywana liczby osób, 

zostaną uruchomione dodatkowe środku finansowe pozwalające na wykonanie wszystkich 

szczepień.  

 

V. PRZEDMIOTOWY ZAKRES PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ 

1. W skład programu polityki zdrowotnej wchodzą następujące etapy realizacji: 

1) akcja  informacyjno-edukacyjna: 

a) ogłoszenia lub plakaty w podmiotach leczniczych działających na terenie Miasta 

i Gminy, 

b) informacje na temat Programu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 

w Bodzentynie; 

2) ogłoszenia na temat terminu i sposobu organizacji szczepień w podmiotach leczniczych 

oraz potwierdzenie uczestnictwa w Programie przez podmiot leczniczy realizujący 

Program. 

3) dotarcie z informacją o programie do osób objętych w/w działaniem,  

4) rekrutacja osób do programu - kwalifikacja uczestników programu do szczepienia 

zostanie dokonana na podstawie kolejności zgłoszeń do przychodni lekarskich 

realizujących program.  

5) zakup szczepionek przeciw grypie; 

6) wykonanie badania lekarskiego kwalifikującego do wykonania szczepienia, 

bezpośrednio przed podaniem każdej dawki szczepionki, udokumentowanego 

stosownym wpisem do rejestru uczestników Programu. Uczestnik Programu uzyska 

informację o sposobie postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanych 

odczynów poszczepiennych. Szczepienia będą przeprowadzane przez lekarza lub 

pielęgniarkę. Możliwe będą też szczepienia w domu pacjentów leżących, po ich 

uprzednim zgłoszeniu do udziału w Programie, z zachowaniem wszystkich etapów 

realizacji Programu 

7) wykonanie szczepień przeciw grypie, zgodnie z obowiązującą procedurą i zalecaniami 

producenta oraz wpisanie do rejestru uczestników Programu. 

8) utylizacja zużytych materiałów i sprzętu medycznego do szczepień zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

9) sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień – zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (dokonanie stosownych wpisów 

potwierdzających wykonanie szczepień) i standardami stosowanymi przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia oraz przechowywanie dokumentacji medycznej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa; 

10)  inne ważne czynności niezbędne dla realizacji zadania; 

11) konsultacja lekarska w razie wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

Lekarz, po zbadaniu pacjenta, stwierdzi i udokumentuje wystąpienie niepożądanych 

odczynów poszczepiennych. Pacjent otrzyma dokładną informację o sposobach 

postępowania w takim przypadku. 

12)  monitorowanie: 

a) szczepienia: 



 liczba osób w populacji określonej w programie w danym roku, 

 liczba osób objętych szczepieniami, 

 liczba osób, których nie zaszczepiono z powodu przeciwwskazań 

zdrowotnych; 

b) edukacja zdrowotna: 

 liczba odbiorców edukacji zdrowotnej uczestniczących w pogadankach, 

prelekcjach.   

Uwaga: przy opracowaniu oferty należy uwzględnić wszystkie przedsięwzięcia do realizacji. 

 

VI. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU 

1.  Zadania z zakresu realizacji Programu będą wykonywane w okresach:  

1) w 2017 r.: od dnia podpisania umowy  do 31 grudnia 2017 r. 

2) w 2018 r.: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

3) w 2019 r.: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

4) w 2020 r.: od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.  

2. Termin związania ofertą obowiązuje przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

VII.  SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY 

1. Oferta na realizację zadania powinna zawierać: 

1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy 

Bodzentyn nr 87/2017 z dnia 11 października 2017 r., w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na 

realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program Szczepienia profilaktycznego przeciwko 

grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017-2020” oraz ustalenia regulaminu konkursu na 

wybór realizatora programu w latach 2017-2020, wymagane, poświadczone przez Oferenta za 

zgodność z oryginałem, kopie dokumentów wymienionych w formularzu ofertowym (str. 7 

formularza). 

2. Oferent przedstawia w ofercie cenę jednostkową brutto za realizację zaszczepienia jednej 

osoby jedną dawką szczepionki oraz cenę jednostkową brutto przypadającą na jedną osobę 

biorącą udział w przeprowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej, dotyczącej szczepienia 

osób w danym roku.  

3. Cena wskazana przez Oferenta w ofercie nie podlega zmianom w trakcie realizacji programu. 

4. Formularz ofertowy, Regulamin konkursu,  wzór umowy na realizację Programu oraz inne 

dokumenty wynikające zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn nr 87/2017 z dnia 

11 października 2017 r., w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki 

zdrowotnej pn. „Program Szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku 

życia na lata 2017-2020” oraz ustalenia regulaminu konkursu na wybór realizatora programu 

w latach 2017-2020, są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy  

w Bodzentynie http://www.bodzentyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/ 

5.  Wszystkie pola formularza oferty muszą być wypełnione czytelnie. W pola, które nie 

odnoszą się do Oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”. Wszystkie strony oferty muszą być 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

http://www.bodzentyn.pl/
http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/


6. Wymogi dotyczące składania ofert: 

1) ofertę , w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, z pieczątką Oferenta i dopiskiem:  

 KONKURS NA WYBÓR REALIZATORA W LATACH 2017-2020 PROGRAMU 

POLITYKI ZDROWOTNEJ  PN. „PROGRAM SZCZEPIENIA 

PROFILAKTYCZNEGO PRZECIW GRYPIE DLA OSÓB PO 60 ROKU ŻUYCIA NA 

LATA 2017 – 2020” 

 należy złożyć w  Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 

lub przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-

010 Bodzentyn. 

2)  Termin składania ofert upływa 26 października 2017 r. 

 (ostateczny termin wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie) 

3) Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną; 

4)  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty; 

5) Oferty niekompletne, dostarczone po terminie wskazanym wyżej lub sporządzone wadliwie, 

nie będą brały udziału w konkursie; 

6)  Oferty świadczeniodawców uczestniczących w postępowaniu konkursowym nie podlegają 

zwrotowi.  

 

VIII. TERMIN, TRYB I KRYTERIA ROZPATRYWANIA OFERT 

1. Rozpatrzenia i oceny ofert dokona komisja konkursowa.  

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 27 października 2017 r. Wyniki 

konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. 

3. Wyłoniony w drodze konkursu podmiot zawiera umowę o realizacji zadania (załącznik  

nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn nr 87/2017 z dnia 11 października 

2017 r., w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. 

„Program Szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 

2017-2020” oraz ustalenia regulaminu konkursu na wybór realizatora programu w latach 2017-

2020, w terminie do siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta. 

6. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, 

odwołania konkursu lub zamknięcia konkursu bez wyboru ofert. 

7. Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 

2016.1793). 

8. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, o której mowa w ust. 7, do trybu przeprowadzenia 

konkursu ofert i zawarcia umów na realizację Programu stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

9. W zakresie zasad przyznawania środków publicznych i ich rozliczania, do postępowania 

konkursowego i zawierania umów na realizację Programu, stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.2016.1638). 



10. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu 

ofert, od którego nie przysługuje odwołanie.  

 

Załącznik: 

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację 

programu polityki zdrowotnej pn. „Program Szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 

60 roku życia na lata 2017-2020” oraz ustalenia regulaminu konkursu na wybór realizatora programu  

w latach 2017-2020. 

 

 

 

 


